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 9/180/60י נביום ש 8פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 00:81הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

, ישראל בן עזרא, , יורי קוצ'ראיגור ריכטר, יוסי הררי, חיים ויצמןס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .נחמקיןויקטוריה , גלפר אלכסנדרה  ,ליאורה הלפרין

 התנצלו:

 :נעדרים

 .אפרים דביר ,ריסה זלצקיל

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 

 

 
 

 סיכום אליפות אירופה ועולם: .1

חיים ניקול פוסטילניק,  –רומח  –אלכסנדר איבנוב דקר נשים,  –דורון לויט , דקר גברים –אוהד בלוה נכחו: 
 מאור, מתן, מארי. –רומח –חטואל 

  פרלמן. מארק –רומח  –דימה פודולסקי לא נכח: 

 אמן שנכח סיכם את אליפות אירופה ועולם. כל מ

 סיכומים כתובים שהוגשו מצורפים כנספח א' לפרוטוקול.

 

 .7/19 אישור פרוטוקול .2

 אושר פה אחד
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 ליאוריה, אלכסנדרה וישראל. –ברור טענותיו של גרגורי  – דיווח .3

לבדוק טענותיו של  כזכור, איגוד הסיוף הטיל על ועדה בהשתתפות ליאורה, אלכסנדרה וישראל בן עזרה
 גרגורי.

 הועדה הגישה את תוצאות בדיקתה לאיגוד.

ויחד עם זאת נשלח לכולם במייל להערות שלאחריו יועבר  ,את כל המלצות הועדה קיבלההנהלת האיגוד 
 .םולאישור סופי נוסח שיועבר לגרגורי ושל

מסבירה לכולם הנהלה, מנכ"ל לאור נייר העבודה של הוועדה נתבקשו ליאורה, שרלי ואורי להכין מצגת ה
 מאמנים שופטים וספורטאים את הציפיות בהתנהלות התקשורת בין כולם והבהרת סמכויות המנכ"ל.

 

  דיון במכתב שהתקבל מאס"א ירושלים בעניין פניות אישיות של אגודות לניקול פוסטילניק. .4

גורמים שונים לניקול פוסטילניק  למשרדי האיגוד הגיע מכתב מאגודת אס"א ירושלים לגבי פניות אישיות של
 ולאביה. )נספח ב'(.

 יוסי: מאמן כפ"ס רומח ואנשי ניהול מכפר סבא הם אלו שפנו לניקול ולאביה.

 יוסי קיים פגישה עם אנשי כפ"ס וביקש מהם להימנע מהמשך פעילות כזו.

 יות הינה אלכס איבנוב.למען הסר ספק, אביה של ניקול קיבל הודעה שהסמכות היחידה מולה הוא מתאם פעילו
 

  קביעת תחרות שנתית לזכרו של שלומי אייל ז"ל. .5

 הוגשה בקשה ע"י נתן אביטן לקרוא תחרות על שמו של שלומי אייל ז"ל.

 יקרא "גביע אייל" לזכרו של שלומי אייל. 14/3/19-הוחלט: גביע המדינה לילדים רומח שיתקיים במגידו ב
 

 .2020-2019אישור לוח תחרויות  .6

כולל בקשתו של חיים חטואל להתחשב במועדי תחרויות בוגרים בחו"ל קיים דיון סוער בבקשות השונות, הת
ולא לקבוע תחרויות ילדים על אותם מועדים, הצעותיו לשינויים נבדקו ונמצא כי הם נופלים על תחרויות 

לוח התחרויות פתוח  –ם יזכו בתחרות ההזדמנות האחרונה פי)במידה וסיי בחו"ל או על תחרויות בארץ.
 .לפי צרכי הספורטאים שעשו את הקריטריון להשתתפות באולימפיאדה(, לשינויים, ככל האפשר

לוח התחרויות מתחשב בכל סבב הבוגרים ולא ניתן לעצור את פעילות הילדים והנוער כשיש  –באופן עקרוני 
 תחרות בוגרים בחו"ל.

 ם המאמנים האפשרות לקיום אליפות ישראל בשלושה ימים.יש לבדוק ע

ועודכן  7/8/19בוצע ביום יוסי ביקש להוציא למאמנים הודעה לגבי אילו תחרויות בינלאומיות מנוקדות = 
 .בלוח התחרויות
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 .20-2019אישור טופס הצטרפות לעונת  .7

 הטופס אושר לשימוש. –, לשרלי היו התנגדויות 2019-20הוגש טופס הצטרפות לאיגוד לעונת 

 

 .19-2018חובות אגודות  .8

 הוצג בפני חברי ההנהלה סיכום חובות אגודות.

, 2017לשנת  8פרוטוקול  –לא מחדשים רישום לאגודה שחייבת כספים התקבלה החלטת הנהלה שכזכור, 
 .8סעיף 

 יו"ר האיגוד אורי חרל"פ יכין מכתב שיצורף לכל אגודה חייבת.

 .2019-20ובן לא יוכלו להירשם לעונת אגודות שלא יכסו את ח

 

 הצעת החלטה שלא מחדשים רישום לאגודות חייבות. – 20-9201סגירת חובות לעונת 

 .אושררה פה אחד

 

 שונות:

 בעקרון יש הסכמה. –ליאורה ביקשה להעביר ישיבות האיגוד לימי שני 

 יעודכן באסיפה הכללית. –מאחר וים הישיבה קבוע בתקנון 

 

 

 

 ,כתב

 ום כהןשל

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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02/08/18 
 

 לכבוד: 
 איגוד הסיוף בישראל

 
 

אליפות אירופה בוגרים, יוני  – מקום/תאריך – תחרות –דוח סיכום 
19 
            

 
 הערכה גיל כלי  שם

  מצויין בוגרים דקר יובל פרייליך
  טוב מאוד בוגרים דקר  עידו הרפה

  טוב מאוד בוגרים דקר גרשון בסקין
  חלש בוגרים דקר  דניאל ליס

  חלש בוגרים קבוצתי דקר דקר קבוצתי
  .בחר פריט .בחר פריט .בחר פריט 
  .בחר פריט .בחר פריט .בחר פריט 
  .בחר פריט .בחר פריט .בחר פריט 
 
 

 מעולה,  מדוייקת :הכנה
 

כמובן יובל, עידו שיפר את השיא שלו בא.אירופה, גרשון  –ביחידים, הישגי שיא  :תוצאות
 הישווה, כל השלושה עם נצחונות גדולים על מדורגים בכירים בעולם

 
 השלושה הראשונים עמדו ואף יותר. דני לא. בקבוצתי, כישלון –יחידים  :תחזית/ציפיות

 
 הקבוצתי היה לא טוב. היחידים, למעלה מהמצופה. :בפועל ביצוע

 
  ת הצוות המלווה:והערכ

 
  הערכה לעתיד:/ מסקנות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              שם המאמן  
  ____________________           ____________________ 

 חתימה                שם המאמן 



02/08/18 
 

 לכבוד: 
 איגוד הסיוף בישראל

 
 

 יוליבוגרים,  עולםאליפות  – מקום/תאריך – תחרות –דוח סיכום 
19 
            

 
 הערכה גיל כלי  שם

  חלש בוגרים דקר יובל פרייליך
  חלש בוגרים דקר  עידו הרפה

  בינוני בוגרים דקר גרשון בסקין
  חלש בוגרים דקר  דניאל ליס

  טוב מאוד בוגרים קבוצתי דקר דקר קבוצתי
  .בחר פריט .בחר פריט .בחר פריט 
  .בחר פריט .בחר פריט .בחר פריט 
  .בחר פריט .בחר פריט .בחר פריט 
 
 

 לא הייתי משנה, אבל כנראה שלא מספקת :הכנה
 

 . ביחידים, אכזבה גדולה.גמר אליפות עולם –בקבוצתי, השווינו את השיא שלנו  :תוצאות
 

 בקבוצתי, עמדנו בציפיות )אם טעם של אכזבה(, ביחידים כאמור לא. :תחזית/ציפיות
 

 יום א של הקבוצות מעולה, יום ב' היה לא מספיק טוב :בפועל ביצוע
 

  ת הצוות המלווה:והערכ
 

  לעתיד:הערכה / מסקנות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              שם המאמן  
  ____________________           ____________________ 

 חתימה                שם המאמן 



 17-23/6/19דיזלדוף  -דוח אליפות אירופה דקר נשים

 

 :ותספורטאי 85את התחרות החלו  – ות יחידותדקר בנ

 :יאנה בוטביניק

 ניצחונות והפסד. סיוף טוב עם הרבה דיוק וביטחון. 5בבית הראשון: 

 .15-12נגד שמידל מאוסטריה ניצחה בקרב צמוד  32-כניסה ל

, יאנה 9-3מאסטוניה, קרב קשה שיאנה התחילה בהובלה משמעותית  נגד קוסק 16-כניסה ל

, אך בתוש המכריע 14-14 -קצת התעייפה ואפשרה ליריבה לחזור לקרב ואף להשוות ל

 . ניצחון יפה מאוד על סייפת חזקה. 15-14דקרה וניצחה 

 נגד קרביטסקה מאוקראינה, קרב לא טוב של יאנה שנראה שקצת שחררה לאחר 8-כניסה ל

  15-8הניצחון הצמוד בשלב המוקדם. הפסידה 

 10סיימה במקום 

  :דר הכט

. דר סייפה ללא סבלנות וללא מספיק מחשבה בין הפסדים 3נצחונות ו  2בית ראשון: 

  הפעולות.

הקרב היה צמוד עד לשליש האחרון, אף .  עם מושלין משויץ הוגרלה דר לסייף 32-כניסה ל

בצורה משמעותית. בחלק האחרון של הקרב דר ביצעה  אחת לא הצליחה לקחת את ההובלה

 57 מקום מהסיי.15-11מספר טעויות מיותרות ואפשרה לשווצרית לקחת את ההובלה ולנצח 

 ניקול גברילקו 

 בינוני, כאשר ניצחה את הפחות טובות בבית והפסידה לטובות. . סיוף 3-3בית ראשון 

.ניקול התחילה ללא ביטחון ולא 15-13מפולין, בתוצאה  הפסידה לקנפיק 32-כניסה ל

נקודות משה  5הצליחה לבצע פעולות נכונות. רק לאחר שהפולניה עלתה ליתרון של 

 49סיימה במקום . השתחרר אצל ניקול והיא התחילה "לסייף". "מעט מידי ומאוחר מידי"

ה וללא הבנה של הסיטואציה. הפסדים. סייפה בצורה מאוד פזיז 3-נצחונות ו 2 :טיה דוידזוןק

 הרבה טעויות לא מחויבות.  ניכר היה חוסר הניסיון ברמה הבינלאומית.

התחילה את הקרב בצורה . 11-15הפסידה לסמיט טיילור מאנגליה בתוצאה  -32-כניסה ל

-10 -נקודות. באמצע הקרב התעשתה על עצמה והשוותה ל 4לא טובה ונכנסה לפיגור של 

. לצערנו החזרה לקרב דרשה ממנה הרבה אנרגיה, כך שהעייפות בסוף הקרב גרמה 10

 56קום סיימה במלפזיזות ועוד מספר טעויות מיותרות. 

  לסיכום:

אנה שהביאה את עצמה. יאנה הגיעה בכושר טוב לתחרות בינונית של הבנות, למעט יתחרות 

ניקול ודר הגיעו לתחרות אחרי עונת תחרויות נוער  ומפוקסת במטרה, הפגינה סיוף טוב ויציב.

עמוסה. לצערי נראו עייפות ומותשות מהעונה. קטיה הייתה עם אנרגיות טובות ועם סייף 

 עויות. איכותי לפרקים, אך חוסר הניסיון יצר יותר מידי ט



 11קבוצות, דירוג ראשוני   17דקר קבוצתי: החלו 

עלינו מכל הבחינות( החל לא רע, עמדנו בתוכנית מול איטליה )נבחרת עדיפה  8-כניסה ל

הקרב של תוצאה נמוכה ולא לתת לאיטלקיות לברוח. בשליש החרון של הקרב היינו צריכים 

בתוצאה  הפסדנו . הגדילו את הפערלקחת סיכונים בכדי לנסות לצמצם ושם האיטלקיות 

29-45. 

נבחרת לא חזקה שמצופה מאתנו לנצח. הקרב היה צמוד לכל  מול אנגליה. 9-12כניסה ל 

אורכו ואף אחת מבנות לא הצליחה לייצר רצף של נקודות. ניצחנו על חודה של נקודה במפגש 

 .45-44בתוצאה   נצחנו. צמוד ומותח

. בצמרת העולמיתסייפות המדורגות  2וצה טובה המכילה מול רומניה. קב 9-10 -כניסה ל

)אחד לפני הסוף( הן לקחו את  8הקרב היה צמוד לכל אורכו וההובלה עברה מצד לצד. בקרב 

 , לא הצלחנו לחזור מפיגור זה בקרב האחרון.6ההובלה ועלו ל+

 .37-45 בתוצאה הפסדנו

היה בהובלה של מול שוויץ, קבוצה טובה אך לא מהחזקות ביותר. הקרב  11/12על מקום 

 השוויצריות מתחילתו, לא הצלחנו להשוות את התוצאה ולייצר מומנטום לאורך הקרב.

  .45-33הפסדנו בתוצאה 

 12 -מיקום סופי

 סיכום כללי:

 משותפת. אנרגיותלקראת אליפות אירופה היה קשה מאוד לכנס את הנבחרת לעבודה 

זה של העונה. שתי בנות מתוך הקבוצה לעבודה בשלב  אינו פשוט הקבוצה בהרכב הנ"ל

תחרויות בינלאומיות  12-סיימו שנת נוער קשה ואינטנסיבית מאוד, כאשר יצאו למעלה מ

אך  )גברילקו והכט(. הבנות הללו הגיעו רוויות ועייפות לתחרות. קטיה דוידזון מתאמתשנהה

 בצורה זאת קשה לנבא כיצד תגיע לתחרות. ה רציפה,לא בצור

בוגרות, בכדי להתאמן בין סבב הנערות ליותר ברורה הבאה יהיה צורך לבצע הפרדה  שנה

 תחרויות המטרה. ולהגיע עם אנרגיות טובות ל



 13-23/7/19בודפשט  -דקר נשים עולםדוח אליפות 

 

 :ותספורטאי 189את התחרות החלו  – ות יחידותדקר בנ

הייתה מאוד בית לא קשה במיוחד, . הפסדים 3ניצחונות  3בבית הראשון:  :יאנה בוטביניק

 לחוצה ולא הצליחה להפגין את הסייף שלה.

כאשר בשני שליש מהקרב  ,15-12יחסיתניצחה בקרב צמוד  דויג מפרו. נגד 128-כניסה ל

 יאנה הייתה בפיגור ובזמן האחרון השוותה ועלתה ליתרון. קרב טוב של יאנה.

הצליחה להשתחרר ולהפגין רמת סיוף טוב. איהב ממצרים בקרב  ניצחה את 64-כניסה ל

  טובה יותר.

מן השני , זמן ראשון היה טוב, אך בז15-7הפסידה להרלי מארה"ב בתוצאה  32-כניסה ל

  נקודות ברצף. בשלב זה הקרב ברח. 3יאנה יצאה מהריכוז וקיבלה בזמן קצר יחסית 

 58 -וםיימה במקס

סייפה בצורה הפסדים. בית לא קשה במיוחד.  4ניצחונות  2 בית ראשון:: קטיה דוידזון

 פזיזה. לא הייתה מספיק סבלנית בקרבות.

. קרב טוב של קטיה שבזמן השני 15-12מיפן בתוצאה  ניצחה את באבה 128-כניסה ל

 הצליחה להיות ממושמעת טקטית ולהפוך את התוצאה.

. קרב לא טוב של קטיה שנכנסה לפיגור 15-11הפסידה למקונן מקנדה בתוצאה  64-כניסה ל

 גדול כבר בזמן הראשון ורק לקראת סיום הקרב צמצמה במעט.

 96 -סיימה במקום

. בית לא קשה במיוחד. למעט קרב אחד 1והפסידה  5ת ראשון ניצחה ביניקול גברילקו: 

  שהייתה קפואה ומפוחדת, בשאר הקרבות סייפה טוב.

 עלתה אוטומטית 128-כניסה ל

מיפן. קרב לא רע של ניקול מול סייפת  ליושימורה 13-12הפסידה בהארכה  64-כניסהל

שהיא יכולה וצריכה לנצח. לצערי ניקול עדיין מפחדת לבצע פעולות אמיצות במהלך הקרב 

פנית ויצאה להתקפה ניקול פחדה מההתקפה של הי ,ולכן הקרב הגיע לשיווין בסופו. בהארכה

 שניות וקיבלה הגנה תשובה.  5ללא הכנה תוך 

 70 -יימה במקוםס

  . סייפה טוב, מקרב לקרב השתחררה והעלתה רמה.1ה דיהפסנצחונות ו 5 :טל ניקול

 עלתה אוטומטית 128 -כניסה ל

, הגרלה יחסית קשה, קרב לא טוב של 15-7מפולין בתוצאה  הפסידה לרוטס 64 -כניסה ל

ניקול. הייתה לחוצה מאוד ולא הצליחה להביא את עצמה. הפולניה עלתה להובלה כבר בזמן 

 הראשון וניקול לא הצליחה לבצע שינוי.

  69 -קוםסיימה במ



שאר הבנות לא  64-תחרות לא טובה של הבנות. למעט יאנה שהצליחה להיכנס ללסיכום: 

הצליחו להפגין רמת סיוף מספקת. הבתים לא היו קשים במיוחד והיה מצופה מקטיה ויאנה 

 לנצח יותר קרבות, דבר שהיה יכול להשפיע על ההגרלות בהמשך. 

  

 23קבוצות, דירוג ראשוני   35קבוצתי: החלו 

 עלו אוטומטית. 32-כניסה ל

 נגד אוקראינה. קבוצה חזקה )סיימו רביעי בתחרות(. 16-כניסה ל

קרב הקרב התנהל בצורה טובה יחסית, כאשר עד לאמצע הקרב התוצאה הייתה שיוונית. ב

החמישי התחילו לעלות ליתרון. בשליש האחרון היה צורך לנסות לחזור לקרב מה שגרם 

 להפרש לגדול.

 45-27בתוצאה  הפסידו

 סיכום כללי:

עולם הצלחנו להתכנס רק בהרכב חלקי לאימונים משותפים. יאנה יצאה לקראת אליפות 

למחנה אימון בבודפשט, ניקול גברילקו וניקול טל יצאו לאונברסיאדה בתחילת יולי. הגענו ללא 

 הכנה ספציפית ביחד כנבחרת.

א הראתה סימני ה ולדר הכט שהייתה תשושניקול טל נכנסה במקום ביצעתי החלפה בקבוצה 

תגיע עם ביטחון , וקיוויתי ש(3.  ניקול טל הצליחה באונברסיאדה )סיימה במקום התאוששות

  ואנרגיות טובות לתחרות.

 יש צורך שהבנות יעבדו ביחד בצורה יותר רציפה בייחוד לקראת תחרויות המטרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 דורון לויט

 מאמן נבחרות דקר נשים



 פוסטילניק ניקול

 בבודפשט העולםסלדורף ואליפות יאירופה בד סיכום אליפות

 

 אליפות אירופה

 סייפות. 58בתחרות השתתפו 

 אחרי סיבוב הראשון. 23הפסדים. דורגה במקום  2-ניצחונות ו 3ניקול עברה את הבית המוקדמות עם 

 .15-9בתוצאה  DICKSON CHLOEהיא ניצחה את סייפת אנגליה  32-בקרב הראשון בכניסה ל

 .14-15בתוצאה  LYCZBINSKA HANNAהפסידה פוסטילניק לסייפת פולניה הבכירה  16-בכניסה ל

 .24 –מקום הסופי 

. תוצאות שלה יציבות, היא מפסידה רק 32-כמו גם במהלך כל העונה ניקול נכנסת לסיכום מקצועי: 

רגע אחרון, סגנון שלה מאוד לא נוח  לסייפות בכירות ומנוסות. פוסטילניק נלחמת על המסלול עד

 בכושר מצוין.  וליריבות. ניקול מאוד מאומנת 

 

 אליפות העולם

 .סייפות 145בתחרות השתתפו 

 12. היא דורגה 16והפסד אחד עם הפרש נקודות + תניצחונו 5מוקדמות עם הבית הניקול עברה את 

 .64-לטופונכנסה ישירות דילגה על שני שלבים  ,אחרי סיבוב ראשון

 .15-11בתוצאה  BLAZE ANITAאת סייפת מצרפת  32ניצחה ניקול בכניסה לטופ בעוד יומיים 

 .11-15בתוצאה  KIEFER LEEבעולם אמריקאית  5הפסידה פוסטילניק למדורגת  16-בכניסה ל

 .24 –סופי המקום 

 בישראל.ועד האולימפי הועקב תוצאה הזאת ניקול פוסטילניק נכנסה לסגל בכיר של 

  .אולימפיהבדירוג  40מקום במי ועולדירוג הב 41 מקוםב מדורגת אחרי אליפות בבודפשט היא

במהלך אליפות העולם הפגינה סיוף מעולה. עברה את הבית בצורה מרשימה. ניצחה סיכום מקצועי: 
סייפת עם פוטנציאל סייפת בכירה מצרפת והפסידה לאחד מהסייפות הטובות בעולם. אין ספק שניקול 

מאוד גבוה שיכולה להתברג לצמרת העולמית בקרוב. יש לה בסאן דיאגו מעטפת מקצועית מעולה 
ותוכנית אימונים מאוד רצינית. פוסטילניק ספורטאית עם מוטיבציה, יכולת עבודה מאוד קשה ופסיכולוגיה 

  מתאימה לספורט הישגי. 
 
 

 בברכת ספורט,
 אלכסנדר איבנוב

 אס"א ירושלים –מאמן ראשי 



 2019עולם ו אירופהסיכום אליפות 
 

 :בוטביניק יאנה
אחרי גביע העולם בדובאי התחילה הכנה אינטנסיבית לאליפות אירופה ועולם. יאנה עשתה עבודה 

לא הרבה ספורטאים ורמה מאוד )קודם כל מפני שאליפות אירופה תחרות מאוד "צפופה"  , גדולה
 5השלב הבתים טוב. בגלל זה עבדנו הרבה על קרבות עד בות מאוד גדולה לעבור את שייש ח ,(גבוהה

 .וטקטיקה של קרבות בבית

 קרבות עד 5התחרות טובה אצל ספורטאי תלויה ביכולת של ספורטאי לעבור באותה רמה טובה  , שנית
והפסידה רק  6קרבות מתוך  5שזו מטלה קשה לכל ספורטאי גם לטובים בעולם. בבית יאנה ניצחה , 15

העבודה נמשכה גם בזמן התחרות ולפני כל קרב נוקאוט עשינו שיעור  .(5:4) בנקודה אחתקרב אחד 
אישי עם משימה טקטית מסוימת שתתאים ליריבה הבאה יאנה. בזכות נפח העבודה שיאנה עשתה בזמן 

בהתחלה קרב , 15 י קרבות עדנההכנה יכולנו להתאים את הפעולות שלה ליריבות שלה. יאנה ניצחה ש
פת אוסטרית ואחרי זה קרב מול קריסטינה קוסק מאסטוניה, סגנית אלופת אירופה שנה עם סיי

בעולם ומדליסטית ארד מאליפות עולם  14המדורגת מקום  , שעברה. לצערי קרב מול אלנה קריביצקה
 .10השנה בבודפשט, לא הלך איך שהיינו רוצים ויאנה הפסידה וסיימה במקום 

העלאת בטחון עצמי  לל לפני התחרות בשבי"שות מחנה אימונים בחובהכנה לאליפות עולם הוחלט לע
של הספורטאית, מפני שבמחנה נוכחו כמה נבחרות בין החזקות בעולם: הונגריה, ארצות הברית, סין 

 .באימונים עוזרים לספורטאי להאמין בעצמו ונצחונות אפילו

הצליחה לנצח כל הקרבות בבית  המטרה לאליפות עולם היתה להיכנס ליום שני של תחרות. יאנה לא
אחרי שלב הבתים  100ולהיכנס ישירות, אבל היא השיגה את המטרה. אחרי שהיתה מדורגת מקום 

ני שאמריקאן זון של השנה מפרו ובשלב -יאנה ניצחה בקרב ראשון יריבה שהיא מדליסטית ארד של פאן
נה אבל יאנה דבקה בקפדנות אמי ניצחה את היריבה ממצריים. שתי היריבות היו מדורגות יותר גבוה

הטובות פעם ראשונה בקריירה שלה  64-להיכנס ל בטקטיקה שפותחה לקרבות האלה והצליחה
 .באליפויות וגביעי עולם

 , מדליסטית ארד מאליפות עולם שנה שעברה Hurley .Courtneyיאנה הפסידה לאמריקאית  64-ב
  ות.סיון של השתתפות ביום שני של התחריהשפיע חוסר נ

היתה נכונה וליאנה יש פרספקטיבות טובות  שתי תחרויות האלה מראות שהעבודה שנעשתה כהכנה
 .להיכנס לאולימפיאדה

 

 :פרלמן מארק
למארק המטרה היתה בתחרות הזאת להפוך להיות ראשון בדירוג בארץ. היתה תקופה שמארק לא 

את הקריטריון בשביל השתתפות התאמן. בגלל מאמצים של מועדון שלנו מארק חזר להתאמן ועשה 
גביעי עולם ושתי מחנות אימונים לפני  3-עולם. מועדון מודיעין גם עזר לו כספי באירופה ובאליפות 

 אליפות אירופה ואליפות עולם. 

 .מארק הסייף המדורג הגבוה ביותר ברומח גברים מישראל בדירוג עולמי אחרי כל התחרות

הפסיד, בגלל  3-1רואטי קבר לא רע אבל לצערנו בהובלה על סייף שלב הבתים באליפות אירופה מארק ע
היה חזק מאוד מול איטלקי שסיים עם מדליית כסף בסוף התחרות. מארק  64-הראשון שלו ב זה הקרב

 .58הפסיד ולקח מקום 

מארק השתתף באליפות  .64-כנס לימקסימלית היתה לההמטרה כשההמשכנו להתכונן לאליפות העולם 
עולם בוגרים פעם ראשונה. מארק מכוון לתוצאה טובה אבל להתמודד עם הלחץ בתחרויות אירופה ו

כאלה הוא לא הצליח במלאו. עוד פעם מארק פספס בבית את הקרב שהיה אמור לנצח אבל עלה 
ובהמשך נפגש עם סייף הונגרי שהיה  15-10מהבתים ונפגש בקרב ראשון מול מאור חטואל. מארק ניצח 

ולדעתי שיפוט לא לגמרי אובייקטיבי גרם לקרב , סיון בתחרויות ברמה כזאתיחוסר נ יכול לנצח אבל
 .נגדו 15-13להיגמר 

ניתן לראות שמארק מתקדם ואנחנו מקווים שהוא יצליח להיכנס לתחרות "זון" ולהילחם על , לסיכום
 .לאולימפיאדה כרטיס

 

 כתב,

 פודולסקי דמיטרי



 

22.6.2019 

 2019אליפות אירופה בוגרים 
 מדווח :  חיים חטואל                      תפקיד : מאמן חטואל, מתן צוקרמן ומארי דבורקין 

 
 מס' מדינות מס' משת' תאריך מקום סוג דרג שם התחרות 

  78 16.6.2018 דיסלדורף גברים  A אליפות אירופה
 

 סייפים משתתפים מישראל : 
 דירוג  אגודה ת"ל הסייף/ת שם מ.ס

ארצי 
 בוג'

דירוג 
 בינלאומי

 קטגוריה

 בוגרים 85 1 רומח אבירים 1985 מאור חטואל 1

 בוגרים - 2 רומח אבירים  מתן צוקרמן 2

 בוגרים - ?   מארק פרלמן 3
 

 תוצאות סיבוב ראשון ,בית המוקדמות : 
 מ.ס

 

 שם הסייף/ת
 

 מספר
 קרבות

 אינדקס פגיעותמאזן  הצלחה ניצחונות
 פגיעות

דירוג אחר 
 קיבל נתן סיבוב 

 39 -1 17 16 40% 2 5 מאור חטואל 1
 61 -5 21 16 40% 2 5 מתן צוקרמן 2
 60 -8 22 16 40% 2 5 מארק פרלמן 3

 הערות לסיבוב הבתים: לגבי מאור ומתן, לא היו משוחררים במידת הצורך 
 

 קרב נוק אאוט של מאור חטואל, מתן צוקרמן ומארק פרלמן 
שם הסייף 

 הישראלי
 סדר  מדינה  שם היריב

 קרבות 
 שלב 

 בתחרות 
 דירוג 
עולמ

 י

דירוג 
בתחרו

 ת

מאזן 
 פגיעות

 תוצאת 
 הקרב

 קיבל נתן

 Minuto מאור חטואל

Martino 

תורכיה 
 )איטלקי

 הפסד למאור 14 15 21  32-ל 1

 הפסד למתן 8 15 11  32-ל 1 בריטניה Kruse Richard מתן צוקרמן
 הפסד למרק 5 15 9  32-ל 1 איטליה  Garozo מארק פרלמן

 
 הערות: 

לטובת מאור, כי אז קרה משהו שלא קרה מעולם למאור  14-7מאור הוביל בכל שלבי הקרב בפער הולך וגדל עד  .1
והפסיד קרב שהיה ב"כיסו". אנחנו ננתח את הקרב לאורכו ורוחבו ונסיק מסקנות . חבל כי מאור הגיע באמת ברמה 

 טובה לתחרות . 
 

 דירוג סופי שם הסייף/ת מ.ס
 46 מאור חטואל 1
 54 מתן צוקרמן 2
 55 מארק פרלמן 3
 

  2019ברומח אליפות אירופה בוגרים יחידים  סיכום

ללא קשר להישג, הכנה לאליפות אירופה לבוגרים הייתה סבירה בהיעדר יריבי אימון ברמה גבוהה . לשם כך תכננו 
להצטרף למחנה אימון באנגליה , אך למרבה הצער , התנגש עם גביע המדינה והאיגוד לא מצא לנכון להזיז את התחרות 

ב עם מינוטו, היה ממנף אותו ומעצים אותו , למגינה ליבנו, קרתה הארצית . מאור הגיע לתחרות ברמה טובה יותר , ניצחון בקר
 תקלה לא צפויה והקרב החליק מבין האצבעות . 

מתן צוקרמן , לא מיצה את היכולות הגלומות בו , היה לו קרב קשה עם סגן אלוף עולם האנגלי קרוז ריצ'ארד, התחיל 
 ומת הניסיון הדל של מתן, הכריעו את הקרב . , אבל הניסיון העשיר של קרוז , לע 6-1טוב ואף הוביל 

 אין לי דעה על התפקוד של מארק מאחר ולא הייתי אתו , כי היה אתו מאמנו . 

 



 תחרויות הקבוצתיות : 

 למפגש ראשון הוגרלנו נגד נבחרת פולין . 

                    Non des tireursשם הסייפים/ות   
 Nom desשם הסייפים/ ות       

tireur                        
 Rajski Leszek 4 מארק פרלמן 1

 Siess Michal 5 מתן צוקרמן 2

 Rzadovski Andrzej 6 מאור חטואל 3

R       מחליף/הRESERVE Gryglewski Kristian R 

 תוצאה שם 

 כללית

תוצא

 ה

 אישית

תוצא

ה 

 אישית

 תוצאה

 כללית

  שם

 Rzadovski  A 6 2 2 4 4 מאור חטואל 3

 Siess Michal 5 10 8 4 8 מארק פרלמן 1

 Rajski Leszsk 4 15 5 0 8 מתן צוקרמן 2

 Rzadovski A 6 20 5 4 12 מארק פרלמן 1

 Rajski Leszek 4 23 3 4 18 מאור חטואל 3

 Siess Michal 5 30 7 3 21 מתן צוקרמן 2

 Rajski Leszek 4 35 5 4 25 מארק פרלמן 1

 Rzadovski A 6 40 5 3 28 מתן צוקרמן 2

 Siess Michal 5 45 5 10 38 חטואל מאור 3

 

 שם הסייפים

Nom des tireurs 

 יחס פגיעות
 מאזן         

BALANCE 

 

 

 יחס פגיעות

שם הסייפים    

Nom des tireurs 

 נתן קיבל קיבל נתן

 Rajski Leszek 13 8 5+ 10+ 10 20 מאור חטואל

 Siess Michal 20 17 3+ 11- 17 6 מתן צוקרמן  

 Rzadovski  A 12 11 1+ 5- 17 12 מארק פרלמן

 38 45   38 45  

 סיכום מפגש קבוצתי עם נבחרת פולין 

בתדרוך ערב התחרות, הסברתי לסייפים שלנו שיש לנו קרב קשה אך אפשר לנצח ואכן היינו כה קרובים לזה . חוסר הניסיון 

הקבוצתי היה בעוכרנו, היה לנו רק תחרות קבוצתית אחת לאורך שלוש שנים . אני מאמין שהשתתפות ביותר תחרויות קבוצתיות, 

 , הייתה ירידת מטח בגלל ההפסד הצורב לפולין . היה מאוד מועיל . בשני המפגשים הנוספים

 לקחים לקראת אליפות העולם : 



 מארק פרלמן צריך להתאמן כמה שיותר בעכו. .א

 לקיים אימונים משותפים עם מועדונים אחרים, ומחנה אימונים בארץ לפני כל תחרות מטרה.  .ב

 לגבש מבנה קבוצתי.  .ג

 להוסיף סייף רביעי לאליפות העולם בקבוצות. .ד

 

 סיכום תחרות לנשים בוגרות : 
 

 דירוג  אגודה ת"ל שם הסייף/ת מ.ס
ארצי 

 בוג'

דירוג 
 בינלאומי

 קטגוריה

 בוגרים  3 רומח אבירים  מארי דבורקין 1

 

 תוצאות סיבוב ראשון ,בית המוקדמות : 
 מ.ס

 

 שם הסייף/ת
 

 מספר
 קרבות

 אינדקס מאזן פגיעות הצלחה ניצחונות
 פגיעות

דירוג אחר 
 קיבל נתן סיבוב 

 36 -3 23 20 40% 2 6 מארי דבורקין  1

 
 

 מארי דבורקין קרב נוק אאוט של 
שם הסייף 

 הישראלי
 סדר  מדינה  שם היריב

 קרבות 
 שלב 

 בתחרות 
 דירוג 
עולמ

 י

דירוג 
בתחרו

 ת

מאזן 
 פגיעות

 תוצאת 
 הקרב

 קיבל נתן

מארי 
 דבורקין

  Bitterova Kiti ניצחון  14 15 26  32-עליה ל 1 סלובקיה
 למארי

מארי 
 דבורקין

Di Francesca הפסד למארי 15 4 8  16-עליה ל 2 איטליה 

 

אלופת עולם ועוד הישגים רבים .  –די פרנצ'סקה מאיטליה , סייפת צמרת עטורת הישגים   

לקחה את אלופות אירופה הנוכחית    DI FRANCESKA   

 סיכום אליפות אירופה עבור מארי דבורקין :  

הוגרלה נגד שלקחה מדלית כסף בתחרות וכן   לזובהדריגעל הרוסייה  ניצחונות חשובים אך 2למרות הבית הקשה, מארי הישגה 

נגד מארי, ובקרב עיקש ונהדר , מארי הפכה את הקערה  14-9מסלובקיה . הסלובקית הובילה  ביטרובה –סייפת חזקה ממנה 

 וניצחה . 

 , שלקחה ראשון בתחרות, לא היה לה סיכויים רבים נגד סייפת כה מוכשרת ומאומנת להפליא . פרנצ'סקהבקרב נגד די 

 שתיים מהסייפות שמארי פגשה, דורגו במקומות ראשון ושני !!!

 32-מחוסר הקצבה( מצליחה לשמור על יציבות בהישגים ועל מקומה בין המארי דבורקין, על אף ההכנה הצנועה שלה ) 

 , אי לכך מארי ראויה לתשומת לב מקצועית יותר  מצד האיגוד . 2018-19הראשונות באליפויות אירופה 

  

   2019דירוג סופי של מארי דבורקין באליפות אירופה לבוגרות 

 דירוג סופי שם הסייף/ת מ.ס
 31 מארי דבורקין 1
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26/7/2019 
 

 ברומחלבוגרים  עולםאליפות 
  14-24/7/19הונגריה –בודפשט 

 מדווח :  חיים חטואל                      תפקיד : מאמן של מאור, מתן צוקרמן ונועה חנינה      
 

 מס' מדינות מס' משת' תאריך מקום סוג דרג שם התחרות 
  190 17.7.19 בודפשט גברים  A אליפות עולם

 
 סייפים משתתפים מישראל : 

 דירוג  אגודה ת"ל שם הסייף/ת מ.ס
 ארצי בוג'

דירוג 
 בינלאומי

 קטגוריה

 בוגרים  1 הפע' עכו 1985 מאור חטואל 1
 בוגרים  2 הפועל עכו  מתן צוקרמן 2

 בוגרים  ? מרכז   קארל פרלמן 3

 
 תוצאות סיבוב ראשון ,בית המוקדמות : 

 מ.ס
 

 שם הסייף/ת
 

 מספר
 קרבות

 אינדקס מאזן פגיעות הצלחה ניצחונות
 פגיעות

דירוג אחר 
 קיבל נתן סיבוב 

 20 +7 20 27 % 83.30 5 6 מאור חטואל 1
  +1 23 24 % 66.6 4 6 מתן צוקרמן 2
 100 -8 25 17 % 33.3 2 6 קארל פרלמן 3
 

  , מתן צוקרמן ומארק פרלמןקרב נוק אאוט של מאור חטואל
שם הסייף 

 הישראלי
 סדר  מדינה  שם היריב

 קרבות 
 שלב 

 בתחרות 
 דירוג 
 עולמי

דירוג 
 בתחרות

מאזן 
 פגיעות

 תוצאת 
 הקרב

 קיבל נתן

 הפסד למאור 15 10 36  96-עלייה ל 1 ישראל קארל פרלמן מאור חטואל
96-עלייה ל 1 ונצואלה Luccetti S מתן צוקרמן  הפסד למתן 15 13 54  

64-עלייה ל 2 הונגריה Matyas B מארק פרלמן  הפסד לקארל  15 13 124  

 
 הערות: 

 לא התאוששת מהבית ועלה לקרב לא מוכן, ראה הרחבה ב"סיכום"  מאור חטואל :
  . הרחבה ב"סיכום"והפסיד  6/1התחיל את הקרב בסערה והוביל  מתן צוקרמן :
 הקרב נגד ההונגרי ,היה יחסית קרב קל שלא נוצל טקטית. הרחבה ב"סיכום"  קארל פרלמן:

 
 דירוג סופי שם הסייף/ת מ.ס

 98 מאור חטואל 1
 102 צוקרמןמתן  2
 95 קארל פרלמן 3
 

  2019ברומח בוגרים יחידים  עולםאליפות  סיכום

 מאור חטואל:

 5מאור הגיע לאליפות עולם, יחסית,  מוכן טוב יותר מכל התחרויות שקדמו ואכן תפקד כראוי וצפוי וניצח 

בהפרש של טוש אחד בלבד. ניצחון בקרב זה היה  Miyakiקרבות בבית קשה לכל הדעות והפסיד קרב אחד ליפני 

הבית נמשך זמן ארוך מהצפוי והיה אילוץ לנהל את שלושת הקרבות האחרונים בשני  64-מעלה את מאור ישיר ל

 .  64-מסלולים , ללא מנוחה וזה התיש את מאור שעשה כל מאמץ לנצח את כל היריבים ולעלות ישיר ל

ם הספיק להחליף בגדים, מאור נקרא לקרב ההוצאה ישרה נגד פרלמן מיד לאחר קרבות הבית, עוד בטר 

והיה זקוק מאוד מבלי שניתן לו זמן להתאושש מהמאמץ המרבי שהושקע במוקדמות, כל גופו היה מכווץ  

 להתאוששות ובהעדרה, מאור היה רחוק מיכולתו האמתית .
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, יש לו מוטיבציה אדירה וטווח שיפור  מאור, ביכולתו המקצועית הנוכחית, טרם אמר את המילה האחרונה 

מאור השקיע מחזור חיים למען ענף הסיוף ושיאיו עדיין שרירים וקיימים ומשום כך מאור ראוי לאימון , גדול עדיין . 

אני סבור שהאיגוד חייב להמשיך לאמונה ולתמיכה שלכם , אז היו ראויים לו והמשיכו לתמוך,לחזק ולעודד אותו. 

 בתמיכה והאמונה במאור ואני מאמין שנגיע למחוז חפצנו . 

 מתן צוקרמן: 

בקלות, שלט  6-1התחיל טוב ותוך שניות הוביל ניצחונות , בהוצאה ישירה  4במוקדמות היו לו 
ילו להפסד כואב אבל אי שמירה על עקרונות יסוד בניהול קרב, הובבקרב וניכר שמתן ברמה גבוהה יותר, 

 ! וצורב , מאחר ומתן היה הרבה יותר טוב מהיריב
 

  אירלנד -ישראל –מפגש ראשון :  2019תחרות קבוצתית באליפות עולם 

                    Non des tireursשם הסייפים/ות   
                  Nom des tireursשם הסייפים/ ות      

1 Sykes Lachlan     4 מתן צוקרמן 

2 Brosnan James 5 מאור חטואל 

3 Brown Stephen  6 קארל פרלמן 

R       מחליף/הRESERVE  R 

 תוצאה שם 

 כללית

 תוצאה

 אישית

תוצאה 

 אישית
 תוצאה

 כללית

  שם

3 Stephen Brown 2 2 5 5 6 מארק פרלמן 

1  Sykes Lachlan  6 4 5 10 5 מאור חטואל 

2 Brosnan James 8 2 5 15 4 מתן צוקרמן 

1 Sykes Lachlan 13 5 5 20 6 מארק פרלמן 

3 Stephen Brown 19 6 5 25 4 מתן צוקרמן 

2 Brosnan James 26 7 5 30 5 מאור חטואל 

1 Sykes Lachlan 27 1 5 35 4 מתן צוקרמן 

2 Brosnan James 33 6 5 40 6 מארק פרלמן 

3 Stephen Brown 38 5 5 45  חטואלמאור  5 

 

 שם הסייפים

Nom des tireurs 

 יחס פגיעות
 מאזן         

BALANCE 

 

 

 יחס פגיעות

שם הסייפים    

Nom des tireurs 

 נתן קיבל קיבל נתן

 Sykes Lachlan  10 15 -5 -1 16 15 מאור חטואל

 Brosnan James 15 15 0 +6 9 15 מתן צוקרמן  

 Brown Stephen 13 15 -2 +2 13 15 מארק פרלמן
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 45 38 7+ 7- 45 38  

 ישראל ארה"ב   –מפגש קבוצתי שני 
 

                    Non des tireursשם הסייפים/ות   
                  Nom des tireursשם הסייפים/ ות      

1 Chamley Watson  4 קארל פרלמן 

2 Imboden Race 5 מאור חטואל 

3 Massialas Alexander 6 מתן צוקרמן 

R Meinhart Gerek      מחליף/הRESERVE  R 

 תוצאה שם 

 כללית

 תוצאה

 אישית

תוצאה 

 אישית
 תוצאה

 כללית

  שם

3 Massialas Alexand 3 3 5 5 6 מתן צוקרמן 

1  Chamley Watson 10 7 2 7 5 מאור חטואל 

2 Imboden Race 15 5 3 10 4 קארל פרלמן 

1 Chamley Watson 20 5 4 14 6 מתן צוקרמן 

3 Massialas Alexand 25 5 1 15 4 קארל פרלמן 

2 Imboden Race 30 5 0 15 5 מאור חטואל 

1 Chamley Watson 35 5 2 17 4 קארל פרלמן 

2 Imboden Race 40 5 2 19 6 מתן צוקרמן 

3 Massialas Alexand 45 5 5 24 5 מאור חטואל 

 

 שם הסייפים

Nom des tireurs 

 יחס פגיעות
 מאזן         

BALANCE 

 

 

 יחס פגיעות

שם הסייפים    

Nom des tireurs 

 נתן קיבל קיבל נתן

 Chamley Watson 17 8 +9 -10 17 7 מאור חטואל

 Imboden Race 15 5 +10 -2 13 11 מתן צוקרמן  

 Massialas Alexand 13 11 +2 -9 15 6 מארק פרלמן

 24 45 21- 21+ 24 45  

 
 סיכום תחרות קבוצתית : 

גם באליפות אירופה וגם באליפות עולם , הפגנו יכולת טובה ביחס לנסיבות הרכבת הנבחרת וברור לכל  

ראה את המפגש נגד הפולנים באליפות אירופה , כמה  –היום, שיש בסיס מקצועי להקמת נבחרת רומח בוגרים 

רו כאלופי יצחנו את אירלנד והפסדנו לאמריקאים שהוכת. באליפות עולם נ1-8-היינו קרובים לנצח ולעלות ל

 עולם . 
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 לפנינו הזדמנות לקדם נבחרת רומח בוגרים ואלה הצעדים שצריך לנקוט :

שיזמן לנו מפגשים עם קבוצות ליטול חלק ביותר תחרויות בינלאומיות לקבוצות , ע"ם לצבור ניקוד  .א

 סבירות

 לקיים אימונים משותפים , אליהם יוזמנו סייפים צעירים  .ב

 בניית רוח קבוצתית ע"י תרגול קרבות קבוצתיים  .ג

ברור שאם היינו משתתפים בכל גביעי עולם לקבוצות , או רובן , היינו צוברים יותר נקודות ולא נפגשים בהכרח 

 עם אלופי עולם !!! 

 רי דבורקין מא:  2019 לנשים בוגרותסיכום אליפות העולם 
 

 דירוג  אגודה ת"ל שם הסייף/ת מ.ס
ארצי 

 בוג'

דירוג 
 בינלאומי

 קטגוריה

 בוגרים  3 רומח אבירים  מארי דבורקין 1

 

 תוצאות סיבוב ראשון ,בית המוקדמות : 
 מ.ס

 

 שם הסייף/ת
 

 מספר
 קרבות

 אינדקס מאזן פגיעות הצלחה ניצחונות
 פגיעות

דירוג אחר 
 קיבל נתן סיבוב 

  -5 26 21 50% 3 6 מארי דבורקין  1

 
 

 מארי דבורקין קרב נוק אאוט של 
שם הסייף 

 הישראלי
 סדר  מדינה  שם היריב

 קרבות 
 שלב 

 בתחרות 
 דירוג 
עולמ

 י

דירוג 
בתחרו

 ת

מאזן 
 פגיעות

 תוצאת 
 הקרב

 קיבל נתן

 הפסד למארי  15 6     96-עליה ל Tinio Justin  1 מארי דבורקין

 

   2019לבוגרות  עולםדירוג סופי של מארי דבורקין באליפות 

 דירוג סופי שם הסייף/ת מ.ס
 99 מארי דבורקין 1

 

 סיכום : 

מארי הגיעה לתחרות אחרי התאוששות ממחלה ולכן לא הייתה במיטבה . על אף זאת, מארי עלתה עם 

 ניצחונות מהבית והפסידה את ההוצאה הישירה הראשונה .  3

בשלושת אליפויות האחרונות  –בסך הכל , מארי שומרת על יציבות לאורך שלושת השנים האחרונות 

ניצחונות  5שונות . בגביע עולם באנהיים ארה"ב, עלתה מהבית עם הרא 32-, מארי הייתה בין ה 2017-19

 ומנצחת שני נוק אאוטים . 

, היא מגיעה לאימונים מוינגייט או אשדוד לעכו, מאמץ לא קטן , למארי דבורקין יש מוטיבציה אדירה 

היא ראויה ליחס ומשום כך ובעונה הקרובה היא חוזרת לצפון נסעה למספר תחרויות בינלאומיות במימון פרטי 

מקצועי אוהד ותומך וגם משום שאנחנו לא משופעים , ברומח , בהרבה סייפות ברמתה , במוטיבציה ובעצמת 

 . למען הסיוף ההקרבה שלה

 


